
Notulen digitale MR vergadering 14 januari 2021  
  
 
Aanwezig:  
Namens de MR: Natasja Bierens, Carlijn Geerts, Remko Been 
Namens de SR: Linda van Avendonk, Ellen van Gestel, Jeanine Graat, John Luijten 
Namens de personeelsgeleding: Saskia van de Wouw, Linda Meijer en Kim Valkenaars 
Namens de directie: Erik van Schaijk 
 
1. Online opening om 20:00 uur door Remko, SR leden sluiten direct aan. 
     
2. Terugblik op vorige vergadering van 17 november 2020 
- Erik geeft aan dat de krant niet gedeeld wordt op de website. 
- De notulen van de vergaderingen worden door Kim naar Augie doorgestuurd zodat zij deze kan plaatsen op de 
website. 
- Stand van zaken corona en basisonderwijs. Erik licht de huidige situatie toe waarbij hij inzoomt op de werkwijze 
rondom de noodopvang. Oudergeleding delen ervaringen omtrent het thuisonderwijs. 

 
3. Ingekomen stukken.  
* Ellen van Gestel heeft na de vorige vergadering de vraag gesteld of Kris Verbeek (externe adviseur) een rol krijgt 
binnen unit 2 en 3. Ja, op dit moment ligt de focus op het rekenonderwijs binnen unit 2 en 3. Dit geeft zij mede 
vorm. Vervolgens zal dit doorgetrokken worden naar overige vakgebieden. 
 
4. Mededelingen:   
a. Team en directie;  
- Ziekteverlof onder collega’s; corona gerelateerd 
- Onderwijsassistent binnen de school; Roos 
- Chris Swaanen als zij-instromer 
- Saskia met zwangerschapsverlof: Mirjam Peeters zal haar vervangen 
- Vakantierooster valt tegelijk met VO → vastgesteld 
- Bijlage: jaarplan 2020-2021, op verzoek van oudergeleding om feedback te geven 
 
b. Ouderraad;  
 
c. Leerlingenraad; 
Vergadering staat gepland op vrijdag 22 januari. 

d. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  
(Notulen recente vergadering wordt nog toegestuurd)  
 
5. Terugkoppeling van het ouderpanel van maandag 11 januari 
A.s. maandag 11 januari staat de ouderpanel avond gepland. Tijdens deze avond zullen de scenario’s voor de 
komende jaren doorgenomen worden. De voor- en nadelen worden besproken. Het ouderpanel heeft de mogelijkheid 
om hierin mee te denken en adviezen uit te dragen. Ellen van Gestel zal vanuit de SR ook bij deze avond aanwezig 
zijn. Net als Natasja Bierens van de MR. Saskia van de Wouw sluit aan namens de personeelsgeleding. 
Graag blikken we met de leden van de MR en SR terug op deze avond en kijken we vooruit. 
 
Het document met daarin de scenario’s en input vanuit het ouderpanel en het veranderteam is voorafgaand aan de 
vergadering gedeeld met de MR en SR leden. Erik licht het document toe. Daarnaast is een verdere uitwerking van 
een mogelijk lesrooster gedeeld door Saskia om geledingen zicht te geven op de inhoudelijke veranderingen. 
 
Samenvattend: 
De MR en SR leden onderstrepen de bevindingen vanuit het ouderpanel. Er is uitvoerig gesproken over het traject ná 
2021. De oudergeledingen willen het team de ruimte en tijd geven om tot een goede vorming van unitonderwijs te 
komen. Hierbij hebben de MR/SR kwalitatief goed onderwijs als hoogste prioriteit. Zij stellen dan ook de volgende 
vraag aan de directie: ‘Bij welk scenario heeft het team de meeste ruimte om over te gaan op volledig 
unitonderwijs?’.  
 

https://www.franciscusbladel.nl/


Er is gesproken over de capaciteiten van het team en de mogelijke valkuilen in de transitie naar het unitonderwijs; 
is de grote stap haalbaar in één schooljaar? 
 
Toevoeging van Erik; mogelijk ‘belemmerende’ factor: keuze traject nieuwe taalmethode. 
Zie voor overige voor- en nadelen het pdf bestand ‘scenario’s schooljaar 2021-2022’ 
 
De MR/SR geeft het advies om te kiezen voor scenario B.  
 
Directie neemt dit advies mee naar MT vergadering op 20 januari, het veranderteam op 21 januari en de studiedag 
van 3 februari. 
 
6. Rondvraag en sluiting van de vergadering.   
- Remko: geeft feedback op jaarplan 2020-2021 (agendapunt) 
 
Volgende vergadering op woensdag 10 maart om 19:30 uur met MR leden, de SR leden sluiten later aan. 
Agendapunten voor zover: 
- Begroting 
- Formatie/groepsverdeling 
 
 
 
Wij wensen Saskia een voorspoedig zwangerschapsverlof toe en zien haar graag weer na haar verlof! 
 
 
 
Bladel,  januari 2021.  
 

 

 

 


